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niniejszym skład
W ślad N° 274/p.przodkłldań przy
21 kerpuséw armji francuskiej.
nazwiska dowódW powyższem zestawieniu nie podałem
edu zmian,które Są
ców podokregiw w kilkW korpusach z pew
będzie obsada stanowisk
obecnie w teku. Doniesę, gdy tylko
ustalona.

kujących mi nieDodatkowe przediege; po zebraniu bra
p.,które tworzą armje
których danych, skład 30,32, i 33 ker
kioj,wnohodnioj,afrynadre/ską,eraz skład armji lawantyjs

ostatnie zestawienia
kaiskiej oraz grup okupacyjnych.Te
oprócz armji nadreńskiej mam gotowe .
SVAB,agednim 2
Dymisienowany Minister Пејпу p. LEF
ostatniej wizyty u nie@
zspowiedziąnem mnie,podczas mojej
bie,w długiej i silnej
ge /ре ustąpieniu/, wystąpieniem wiz
przed izbą deputewanych
mewie uzasadnił wczoraj dn.23b.m.
swoje ustąpienie.
t sia wole, którą
Przy ooparciwï%.LEFEVRE pr:odit.i
ktatu,odnośnie de resNiemcy wykazują w spełnianiu tra
eśleniem proszenych kr
brojenia,i ostrzegał izbę przed skr
niem liczebności armji
kredytów wejennch oras zmniejsze
francuskiej.
p. LRFEVRK 'a, Polska
W ebrasie,preedstawionym pries
dla Francji, oddzielawystępuje jako czynnik niezbędny
jący Niemcy ed belszewickiej Resji.
ąd przeciwko
"Nowa powyższa, skierowana poniek
wywarła nietylko w
chwiejnej polityce p. LSEGUES'a
w umiarkowanych i prawiizbie deputewanych,lecz również
"
ie i uzyskała dużą;
cowych ergansch prasy sile wrażen
uznanie.
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daleko,
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komcntquo tę

mowę, wskazują na p. LEPEVAE' 3,jako na wlnociwoge
i peiadanego zastępcy słabbgo premiera" LX7GUXHSA,któr
ego kredyt
w kraju stale upada,
Przedwczorajsze debaty w izbie nad polityką wewnętr
trzną są wymownym dewedem tego.
Chwiejneśc i wahanie sio wię ksześci

rządawej przy

głosowaniu nad formułą przejścia de porządku dziennego
pozwalają przypuszczać, źe gsbinet sbeeny nie przestanie
długo uwładzy i źe meżs być obalony nawet dzięki wypadkowemu
rezdziałewi głesów.
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